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V okviru projekta  Oskrba s pitno 
vodo na območju Domžale - Kamnik 
bodo do poletja končali z vsemi deli 
na celotnem projektnem območju. 
V občini Mengeš so s projektom oskrbe s pitno vodo pričeli že 10. 
4. 2014 in ga uspešno zaključili v juliju 2015. V okviru projekta je 
bilo položenih 2.811,15 metra vodovoda dimenzij DN 250 ter 552,20 
metra vodovoda dimenzij DN 150. Istočasno sta bili na Mengeškem 
polju zgrajeni tudi vrtina VDG 3 in prečrpališče VDG 4. Gre za poso-
dobitve vodovodnega sistema, katerih glavni namen je celostna 
rešitev vodovodnega sistema in s tem zagotavljanje ustreznih ko-
ličin pitne vode, zmanjšanje vodnih izgub, stroškovno učinkovi-
ta oskrba s pitno vodo, izboljšanje pretočnih in tlačnih razmer ter 
nenazadnje zagotavljanje večje požarne varnosti.
Kakor je povedal župan Občine Mengeš Franc Jerič, gre za iz-
boljšanje življenjskega standarda in zagotavljanje kakovostnih 
osnovnih življenjskih pogojev občanom. »Zdrava in kakovostna 
pitna voda je eden izmed najpomembnejših faktorjev zagotavlja-
nja zadovoljstva in zdravja občanov, ki zvišuje udobnost bivanja. 

Če želimo prihodnjim generacijam omogočiti zdravo okolje, ga 
moramo skrbno varovati in čuvati. S projektom oskrbe s pitno 
vodo na tem območju smo pridobili sodoben in učinkovit vodo-
vodni sistem, ki vključno z našo občino, povezuje še tri občine in 
sicer Domžale, Trzin ter Moravče. Uspešno sodelovanje in povezo-
vanje občin obrodi zgolj pozitivne sadove. Želim si, da to povezo-
vanje ostane tudi v prihodnje. Ne nazadnje pa bi se zahvalil vsem, 

ki so kakor koli sodelovali pri projektu in našim občanom, brez ka-
terih projekt ne bi izpeljali do konca tako uspešno,« je še dodal.
Pogodbenemu izvajalcu gradbenih del je občina Mengeš plača-
la 1.057.558,75 €, za nadzor nad gradbenimi deli pa 24.000,00 €. V 
letu 2016 so na po dla gi prvega zahtevka s strani države in EU pre-
jeli 710.000,00  € upravičenih stroškov. Vrednost celotnega pro-
jekta znaša 11.384.020,57 €.

Kmalu zaključen projekt, 
v katerem sodeluje tudi 
občina Mengeš

Več informacij o projektu lahko najdete na spletni strani 
www.pitnavoda-domzalekamnik.si

Prečrpališče VDG 4


